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Novinky v legislativě 2019
Účinnost 1.1.2019
Vyhláška č. 296/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o
způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Cílem spravedlivější a přesnější stanovení výše náhrady za skutečně
vzniklé škody vlastníkům lesa - změnou vstupních (číselných) údajů v
oceňovacích modelech (náklady, ceny):
-

škody působené zvěří na lesních porostech - snížení úrokové míry u
škody ze snížení kvality loupáním (ze 2 na 1%) od 1.7.2019 - u některých
situací navýšení škody až o desítky %,

-

škody z odnětí u výstavby na PUPFL – skokové navýšení potenciálních
rent z lesa (např. na SLT 4K dosavadní hodnota 0,07 Kč/m2, nyní 0,3169
Kč/m2, tj. cca 4,5 násobek).

Novinky v legislativě 2019
Účinnost 1.1.2019
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o
vymezení hospodářských souborů:
1.

2.

3.
-

-

-

-

náplň OPRL včetně závěrečných výstupů a způsobu jejich poskytování, tvorba a
postup provádění změn OPRL,
členění typologického systému (LTKS), jeho vedení a správy včetně způsobu
zařazování, evidence a aktualizace pozemků v LTKS,
přílohy:
hranice jednotlivých PLO (slovně a graficky - příloha č. 1),
rámcové vymezení CHS a PCHS, minimální a doporučený podíl MZD, rámcové
vymezení druhové skladby porostů – dřeviny základní cílové (DZC), základní
přípravné (DZP) a MZD (příloha č. 2),
základní hospodářská doporučení pro CHS včetně údajů pro odvození závazného
ustanovení MCVT (obmýtí, obnovní doba - příloha č. 3).
schéma LTKS do úrovně souborů lesních typů = přehled souborů lesních typů ČR
(příloha č. 4),
postup pro tvorbu označení HS včetně indexů pro označení určujících charakteristik
HS (příloha č. 5 - např. kvalitní, ohrožený, poškozený).
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Novinky v legislativě 2019
Nový typologický klasifikační systém ÚHÚL:
-

celostátní platnost označení lesních typů (nikoliv jen pro konkrétní PLO), např. 3S
Svěží dubová bučina (dříve/nově):



3S0
3S1
3S8
3S6
3S5
3S4
3S7
3S2









antropogenní (iniciální stadia)
šťavelová
ochuzená
biková s mařinkou
biková s lipnicí hajní
kapradinová
s bikou chlupatou
se třtinou rákosovitou

3S0
3S1
3S2
3S3
3S4
3S5
3S6
3S7

antropogenní
typické (modální)
chudší
bohatší
sušší
vlhčí
hlinitější
skeletnatější
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Novinky v legislativě 2019
Účinnost 21.3.2019
Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební
daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a
při provádění hospodaření v lese

Účinnost 1.10.2019
Zákon č. 206/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění
dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost 1.12.2019
Nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní
příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo
lesnictví
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Novinky v legislativě 2019
Účinnost 2.4.2019
Zákon č. 90/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony:
§ 49 písm. e) – doplnění rozhodovací kompetence MZe: „o odchylných opatřeních v
případech mimořádných situací (§ 51a).“
§ 51a - Odchylná opatření v případech mimořádných situací:
(1) V případech regionálních nebo celostátních mimořádných situací majících charakter
kalamit, vyvolaných zejména biotickými nebo abiotickými činiteli, které nastaly na území
dvou a více krajů, kdy plnění povinností ze strany vlastníků lesů není možné, nebo by
nevedlo k naplnění účelu zákona, může ministerstvo rozhodnout o nezbytných
opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 až 3 a § 33
odst. 1 až 3*) tohoto zákona za účelem minimalizace škod na lesích. Tato opatření může
ministerstvo uložit též opatřením obecné povahy.
(2) - (6) „Procesní“ ustanovení – odvolání nemá odkladný účinek, vydání bez řízení…

Novinky v legislativě 2019
Opatření obecné povahy MZe - veřejná vyhláška č. 1-3


Č.j.: 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
Č.j.: 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019
Č.j.: 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6.12.2019



Opatření odchylná od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 LZ:



1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich
ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022
nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou;
povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou
těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována.



2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, která jsou uvedena
v příloze č. 1 opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
se stanoví, že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a
klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět
jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí
být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
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se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2
ha byly ponechány nezalesněné pruhy v šířce až 5 metrů a vzdálenosti
přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně
20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat
nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště;
se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle
bodu 2. 3., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit
plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny;
se stanoví, že při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od
ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál
lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí
pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s
reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění
do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin),
ve znění pozdějších předpisů, nejsou tím dotčena.

Novinky v legislativě 2019

6

Novinky v legislativě 2019
Účinnost 29.11.2019 (s výjimkou novely zákona o myslivosti)
Zákon č. 314/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, zejména:
-

-

-

-

-

-

rozšíření podpor vlastníků lesů (příspěvek na zvládnutí následků
mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích),
stanovení povinností OLH, jejichž činnost hradí stát, včetně možnosti odejmutí
licence v případech neplnění povinností,
zlepšení právního postavení vlastníka při škodách způsobených
návštěvníkům lesa v rámci obecného užívání lesa,
vedení evidence OLH pověřenou osobou (ÚHÚL),
doplnění zmocňovacího ustanovení k vydání vyhlášky k LHE,
možnost výjimky z pravidel pro použití reprodukčního materiálu v případě
mimořádných okolností na základě stanoviska pověřené osoby,
zákaz zcizení státních lesů s výjimkou zákonem uvedených případů,
nepředepisování poplatku za odnětí lesních pozemků ve specif. případech,
zákaz mýtní úmyslné těžby v lese nízkém a středním mladších 20 let,
povinnost ponechání těžebních zbytků a na dožití a k zetlení určených
stromů či jejich částí (účinnost 28.11.2021),
novela zákona o myslivosti (snižování stavů zvěře - účinnost 28.11.2021).

Novinky v legislativě 2020
Účinnost 1.1.2020
Novela zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon o dráhách č.
266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
-

§10 odst. 3: Provozovatel dráhy má právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a
jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo
provozuschopnost dráhy v případě, kdy tak po předchozím upozornění
provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník v přiměřené lhůtě a v rozsahu, které
jsou stanoveny v tomto upozornění. Stromoví a jiné porosty, které při svém
pádu mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, jsou stromovím
ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy nebo
provozuschopnost dráhy.
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-

Odst. 4: Provozovatel dráhy je povinen při výkonu jeho práva podle odstavce 3
co nejvíce šetřit práv vlastníků a uživatelů dotčených nemovitostí a vstup
na jejich nemovitosti jim předem oznámit. Po skončení prací je povinen uvést
nemovitost do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu
provedených prací, do stavu odpovídajícímu jejímu předchozímu účelu nebo
způsobu užívání. Provozovatel dráhy je rovněž povinen na žádost vlastníka
dotčené nemovitosti na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a
zbytků po těžbě.

-

Odst. 5: Byl-li vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práva
provozovatele dráhy podle odstavce 3 omezen v obvyklém užívání nemovitosti
nebo vznikla-li mu škoda, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu;
toto právo lze uplatnit u provozovatele dráhy do 2 let ode dne, kdy k omezení
nebo vzniku škody došlo, jinak právo zaniká.“.

Novinky v legislativě 2020
Účinnost 15.1.2020
Zákon č. 369/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zejména:
vypuštění duplicitních ustanovení RZ s přímo použitelnými nařízeními
EU (o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a o
úředních kontrolách),
zvýšení bezpečnosti u přípravků, u nichž prošla doba použitelnosti, při
uvádění na trh (§ 47),
oznamovací povinnost před aplikaci rodenticidů a přípravků
ohrožujících včely má pouze vlastník (uživatel) pozemku (ne ošetřovatel),
zrušení povinnosti projednat před aplikací rodenticidů opatření k
ochraně zvěře s uživatelem honitby,
zkrácení vzdálenosti pro určení chovatelů včel dotčených aplikací
přípravků z 5 km na 2 km od hranice pozemku v LPIS (oznamovací
povinnost ošetřovatele vůči chovatelům včel v případě přípravků
nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely dle § 51),
součástí novela zákona o ÚKZÚZ a zákona o správních poplatcích.
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Účinnost 1.1.2020
Vyhláška č. 323/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době
lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu,
ve znění pozdějších předpisů
-

obsahuje změny doby lovu u vybraných druhů spárkaté zvěře.

Připravovaná legislativa 2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s
implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních
druhů (schválen vládou, sněmovní tisk č. 731), zejména:
Část první (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny...)
§4 odst. 4) Orgán ochrany přírody posuzuje v rámci závazného stanoviska podle
odstavce 3 dotčení zájmů chráněných podle části druhé až páté tohoto zákona.
Navrhované využití nepůvodních druhů dřevin v rámci lesních hospodářských plánů
a lesních hospodářských osnov posuzuje tak, aby nedošlo k poškození přírodních
stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření nebo původních druhů rostlin anebo
živočichů; v případě modřínu opadavého a douglasky tisolisté se jejich využití v
lesích mimo území chráněná podle části třetí nebo čtvrté tohoto zákona řídí jiným
právním předpisem21c).
Část třetí (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích…)
§23 odst. 1) Podmínkou schválení oblastních plánů rozvoje lesů je závazné stanovisko
ústředního orgánu státní správy ochrany přírody z hlediska zavádění geograficky
nepůvodních druhů lesních dřevin. Závazné stanovisko ústřední orgán státní správy
ochrany přírody nevydá v případě zavádění modřínu opadavého a douglasky
tisolisté, nejde-li o jejich zavádění na území chráněných podle části třetí nebo čtvrté
zákona o ochraně přírody a krajiny.
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Připravovaná legislativa 2020
§ 27 odst. 1) V rámci schvalování lesních hospodářských plánů orgán státní
správy lesů posuzuje navrhované využití modřínu opadavého a douglasky
tisolisté, nejde-li o jejich využití na území chráněných podle části třetí nebo
čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny. Navrhované využití vybraných
nepůvodních druhů dřevin posuzuje tak, aby nedošlo k poškození přírodních
stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření nebo původních druhů rostlin
anebo živočichů.
§28a) – zavedení institutu pověřené osoby: sledování výskytu invazních
nepůvodních druhů dřevin (IND) v rámci inventarizace lesů a jejich nepříznivých
dopadů na stav a vývoj lesních ekosystémů, vyhodnocování účinnosti opatření
k regulaci značně rozšířených IND, vedení a poskytování přehledu o výskytu a
šíření IND v lesích ČR a o dalších nepůvodních druzích dřevin s možností
invazního chování, ….příjem oznámení orgánů státní správy a vlastníků lesů o
výskytu a nepříznivých dopadech invazního nepůvodního druhu dřeviny a o
účinnosti regulačních opatření….
§48, 48a a 49) – doplnění kompetenčních ustanovení – např. ORP a KÚ „oznamují
pověřené osobě podle § 28a výskyt invazního nepůvodního druhu dřeviny“…

Připravovaná legislativa 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy
jeho činnost hradí stát (po MPŘ, nyní v legislativní radě vlády):
-

změna sazby za činnost OLH z 1,20 Kč/ha/den na 1,60 Kč/ha/den,
v kalendářním čtvrtletí, v němž je vyhláška vyhlášena, se použije stávající sazba,
předpokládaná účinnost prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po jejím
vyhlášení (1.4.2020).

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí
zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin (po MPŘ, nyní v legislativní radě vlády):
-

-

doplnění průvodních listů reprodukčního materiálu lesních dřevin o novou podobu
rostlinolékařského pasu včetně zmenšení rozsahu uváděných údajů,
při vkládání do zásilek nahrazení průvodního štítku kopií nového průvodního listu,
doplnění průvodního listu i pro tzv. chráněné zóny (pro vývoz i dovoz)
dosavadní Průvodní listy platí do 14. prosince 2023,
předpokládaná účinnost patnáctým dnem po vyhlášení.
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Dodavate l:

NADPIS

Průvodní list pro sadební materiál č. .................../..................../...................
Odbě rate l:

Ide ntifikační číslo:
Číslo lice nce :
Pořadí

Datum nabytí právní moci:

Če ský náze v

Dře vina
Vě de cký náze v

Evide nční číslo uznané je dnotky

Číslo potvrze ní o původu

Kate gorie

Typ zdroje

O bl ast
prove ni e nce

Původ

1.
2.
3.
4.
5.
Věk a
způsob
pěstování

Pořadí

Parame try
Množství
(ks)

Výška od-do
(cm)

Kořenový
krček
(mm)

Forma poče t bale ní

Druh obalu

Ostatní údaje

Účel použití
Označení
klonu nebo
směsi
Lesnický
Jiný
klonů

Množeno vegetativně
ANO

NE

Ostatní udaje

1.
2.
3.
4.
5.
Doplňující údaje dodavate le :

Vystave n dne :

Pře vzal ( jmé no, příp.otisk razítka, podpis ):

Razítko a podpis dodavatele (příp. osoby
oprávněné jeho jménem průvodní list
vystavit):

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PAS / PLANT PASSPORT
A

B

C

D

1
2
3
4
5
Vysvětlivky: A - botanický název rostliny, B - kód "CZ - číslo jednotného registru", C - číslo potvrzení o původu, D - u RM z členského státu EU dvoupísmenný kód země původu, u RM z třetí země název země nebo její dvoupísmenný kód

Připravovaná legislativa 2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů (po MPŘ), zejména:
-

reakce na novelu zákona o myslivosti schválenou v rámci novely
lesního zákona (zatížení periodickým zpracováním posudků, předkládáním
a kontrolou markantů a procesem tvorby a schvalování plánu mysliveckého
hospodaření…),

-

nutnost úpravy početních stavů spárkaté zvěře a snížení škod na lesních
porostech, zejména na zalesněných kalamitních holinách… - využití všech
možností lovu (zrušení zákazu používání noktovizorů, zákazu lovu v noci,
rozšíření možnosti lovu všech věkových kategorií prasat divokých, daněl a
daňčat na společném lovu...),

-

zřízení elektronického systému Evidence myslivosti (zjednodušení
administrativy a komunikace u uživatelů honiteb, OSSM, SVS a Policie
České republiky).
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Připravovaná legislativa 2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
stavebního zákona (prodloužení PŘ do 31.3.), zejména:
§ 14 odst. 2 „Pokud jde o řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, souhlas se
nevydává; splnění podmínek pro jeho vydání posoudí stavební úřad v rozhodnutí o
návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona.“.
§ 16 odst. 1: „Pokud je důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle
stavebního zákona, rozhodne o odnětí nebo omezení stavební úřad rozhodnutím
o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona.“.
§ 17 odst. 1 (doplňují se slova): „nebo stavební úřad v rozhodnutí o povolení záměru
podle stavebního zákona“.
§ 48b odst. 2): Stavební úřady:
a) posuzují splnění podmínek pro souhlas s povolením záměrů, jimiž mají být
dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa (§ 14 odst. 2),
b) rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodují o odnětí lesních pozemků
plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši
poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1), pokud je důvodem odnětí nebo omezení záměr
povolovaný podle stavebního zákona.“….

Děkuji Vám za pozornost.
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